باسمه تعالی

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس

خرداد 1396
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تاریخچه :
در راستای سیاست های وزارت نفت مبنی بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی و در چارچوب فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت
توسعه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  ،احداث فاز اول مجتمع تولید اوره و آمونیاک عسلویه تحت عنوان طرح اوره و آمونیاک چهارم کشور
در سال  1380آ غاز گردید .شرکت در ابتدا کار خود را با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر شروع کرد و در سال  1387به پتروشیمی پردیس
تغییر نام داد .و در در سال  1389به شرکت سهامی عام تبدیل شد و در سال  1390در سازمان بورس پذیرفته شد .در حال حاضر شرکت جزء
واحد های فرعی شرکت گست رش نفت و گاز پارسیان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر است .موضوع فعالیت
شرکت به موجب اساسنامه شامل احداث ،راه اندازی،بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی،فروش ،صادرات ،تبدیل کلیه مواد
پتروشیمیایی  ،فرآورده های فرعی  ،م شتقات ذی ربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی ،صنعتی ،بازرگانی ،فنی و مهندسی که به طور
مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد .دفتر مرکزی شرکت در تهران و محل کارخانه آن در منطقه عسلویه است .فاز اول
این شرکت در سال  1386و فاز دوم هم در سال  89به بهره برداری رسید .آخرین مرحله از توسعه شرکت که فاز سوم آن بود که براساس قول
مدیران قرار بود در دی ماه به بهره برداری برسد ولی عمالً در صورتهای شش ماهه تاثیر بهره برداری از خط سوم را نمی بینیم.
سرمایه و ترکیب سهامداران :
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با نزدیک به  4میلیارد سهم سهامدار اصلی شپدیس ست .سهامدار اصلی پارسان هم سرمایه گذاری غدیر
ست که عمده سهام وغدیر هم در اختیار صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ست .در حقیقت سود شرکت در نهایت از آن نیروهای مسلح
خواهد بود .نزدیک به  28درصد از کل سود پارسان از شپدیس ت امین می شود و این شرکت باالترین میزان سوددهی را در پرتفوی پارسان
داراست و از این جهت برای پارسان شرکت با اهمیتی محسوب می شود.
اما سهامدار مهم دیگر بازرگانی پتروشیمی ست .این شرکت در گذشته مسئول امور فروش پتروشیمی ها بود و در حال حاضر این وظیفه به
خود پتروشیمی ها واگذار شده ست .بازرگانی پتروشیمی به غیر از شپدیس سهامدار حپترو هم می باشد.
جدول زیر ترکیب سهامداران شرکت را نشان می دهد :
سهامدار

سهم

درصد

شرکت نفت و گاز پارسیان

 4میلیارد

66.8

بازرگانی پتروشیمی

 1میلیارد

16.8

سرمایه گذاری هامون سپاهان

 148میلیون

2.45

توسعه و مدیریت سرمایه صبا

 78میلیون

1.3

سرمایه گذاری سپه

 76میلیون

1.26

بانک تجارت

 71میلیون

1.17

گروه مالی ملت

 63میلیون

1.05
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افزایش سرمایه :
شرکت در اردیبهشت  92اقدام به افزایش سرمایه  200درصدی نمود و سرمایه خود را از یکهزار میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال رساند.
مجمع اجازه افزایش سرمایه  200درصدی از محل سود انباشته در مرحله اول و همچنین  200درصد دیگر از طریق انتشار اوراق مشارکت قابل
تبدیل به سهام و سلب حق تقدم در مرحله دوم را در اختیار هئیت مدیره قرار داد .هدف شرکت از این افزایش سرمایه تامین مالی بخشی از
مخارج پروژه فاز  3تولید اوره و آمونیاک بود .مرحله دوم این افزایش سرمایه هیچ وقت رخ نداد.
در مرداد  94مجدداً شرکت اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ سه هزار میلیارد ریال به شش هزار میلیارد ریال نمود .این افزایش سرمایه از محل
مطالبات و آورده ن قدی بود .باز هم هدف از افزایش سرمایه تامین مخارج مورد نیاز برای طرح توسعه شرکت یعنی فاز سوم اوره و آمونیاک بود.
محصول :
اوره تنها محصول شرکت ست .پتروشیمی پردیس دارای سه فاز تولیدی ست که هر فاز آن دارای یک خط آمونیاک با ظرفیت اسمی  680هزار
تن و یک خط اوره با ظرفیت اسمی  1075هزار تن ست .با فرض بهره برداری از فاز سوم کل ظرفیت اسمی آمونیاک  2040هزار تن و اوره
 3225هزار تن می باشد .تمام اوره تولیدی پردیس گرانول می باشد.
اوره یکی از کودهای کشاورزی مهم است که به عنوان منبع نیتروژن برای گیاهان شناخته می شود .با توجه به رشد جمعیت جهان و نیاز
کشورها به تولید مواد غذایی به خوبی می توان نقش پر اهمیت این محصول را در زندگی انسان امروز مشاهده نمود .تولید تجاری اوره از طریق
واکنش آمونیاک و دی اکسید کربن (  ) CO2حاصل می گردد .بیشتر اوره تولید شده در جهان به صورت جامد و به شکل پریل ( ، ) Prill
گرانول (  ) Granularو کریستال ( برای مصارف خاص و به مقدار کم ) می باشد .بر طبق استاندارد شماره  75ایران پریل به دانه های گرد با
قطر  1-3میلیمتر و گرانول به دانه های ساچمه ای با قطر  2-4میلیمتر گفته می شود .بین سرعت جذب شدن در خاک هم بین گرانول و
پریل تفاوت وجود دارد و عموماً خریداران به سمت اوره گرانول تمایل دارند .بالغ بر  85درصد مصرف اوره به عنوان کود شیمیایی بوده و بخشی
از آن نیز در تولید اوره آمونیوم نیترات و کاربردهای صنعتی ( اوره فرمالیید  ،فرمالین ) بکار می رود .اوره شامل  46درصد نیتروژن است و
خورندگی کمتری دارد ،حمل و نقل آسان تر و ارزان تری داشته که سبب شده تجارت این محصول بصورت گسترده تر در دنیای کودهای
شیمیایی صورت گیرد و همچنین قیمت آن بصورت مبنایی برای قیمت سایر کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد .گاز طبیعی مهم
ترین خورا ک شیمیایی نیتروژن دار ست به طوری که درصد باالیی از هزینه کل تولید این محصول را شامل می شود .بنابراین دسترسی به گاز
ارزان برای شرکت ها یک مزیت محسوب می شود.
وضعیت جهانی عرضه و تقاضا و قیمت اوره :
قیمت محصوالت کشاورزی تاثیر مهمی بر درآمد شرکت های تولید کننده کود شیمیایی و در نتیجه بر عرضه آنها دارند .وقتی قیمت
محصوالت کشاورزی باال باشد ،کشاورزان به استفاده بیشتر از کود تشویق می شوند تا محصوالت بیشتری تولید کرده و از رشد قیمتها سود
ببرند .همچنین مصرف کودهای شیمیایی برای کشاورزان با صرفه تر شده و کشاورزان پول بیشتری در جیب خواهند داشت تا برای محصول
دوره بعد کود بخرند .همه این عوامل در نهایت باعث افزایش تقاضا و قیمت کود شده درامد تولید کنندگان را بیشتر کرده و بر روی عرضه هم
تاثیر مثبتی خواهد داشت .نمودار زیر شاخص روند شاخص غذا را برای سال های  2002تا ژانویه  2017نشان می دهد .این شاخص توسط
صندوق بین المللی پول منتشر می شود و برای سال  2005برابر با  100در نظر گرفته شده و شامل غالت و شکر و موز و  ...می شود.

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  193طبقه سوم
شماره تماس88544261-3 :
3

شکل شماره  : 1شاخص غذا
به سادگی روشن ست که محرک اصلی اوره رونق کشاورزی ست.
رشد مصرف اوره در دنیا پیوسته سیری صعودی داشته و با توجه به رشد جمعیت جهان و میزان افزایش تقاضا برای غذا این روند به صورت
سیری صعودی ادامه خواهد داشت .بیش از  40درصد تولیدات کشاورزی جهت غذا در جهان  ،به مصرف کود اوره وابسته ست .واحدهای اوره و
آمونیاک در دنیا  ،در مناطقی که خوراک گاز ط بیعی فراوان و ارزان در دسترس می باشد به عنوان منبع مهم درآمد محسوب می شوند .نمودار
زیر مهترین تولیدکنندگان و رشد تولید اوره را در دنیا نشان می دهد.

نمودار شماره  : 2تولیدکنندگان اوره در دنیا و نرخ رشد تولید
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نمودار شماره  : 3تولید و مصرف در ناحیه های مختلف دنیا
تولیدکنندگان عمده اوره دنیا چین و هند و کشورهای خاورمیانه هستند  .صادرکنندگان عمده اوره دنیا هم روسیه و چین و قطر و عمده
واردکنندگان اوره هند و آمریکا و برزیل هستند.

نمودار  : 4مهمترین کشورهای صادر کننده و وارد کننده دنیا
میزان تقاضای اوره در سال  2014در حدود  180میلیون تن می باشد که  149.1میلیون تن تقاضای آن برای مصرف کود می باشد .پیش
بینی می شود که میزان تقاضای اوره در جهان از  180میلیون تن در سال  2014به  202میلیون تن در سال  2018برسد .میزان ظرفیت
تولید اوره در جهان در سال  2014در حدود  212میلیون تن می باشد که پیش بینی می شود در سال  2018با  33میلیون تن افزایش به
میزان  245میلیون تن برسد .جدول زیر پیش بینی طرفیت تولید  ،میزان عرضه و تقاضای اوره از سال  2014تا سال  2018را نشان می دهد.
( اطالعات توسط انجمن بین المللی صنعت کود شیمیایی در سال  2013منتشر شده ست )
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شرح

2014

2015

2016

2017

2018

ظرفیت تولید اوره در جهان

212.17

224.64

237.13

244.33

244.98

میزان عرضه اوره در جهان

188.17

195.84

204.74

211.41

215.97

تقاضای اوره برای مصرف کود

149.1

153.74

155.53

157.61

159.51

تقاضای اوره برای مصرف غیر کود

30.7

34.64

38.18

40.51

42.95

کل تقاضای اوره در جهان

179.8

188.38

193.71

198.12

202.46

مازاد ( میلیون تن )

8.37

7.46

11.03

13.29

13.51

مازاد ( درصدی از عرضه )

4

4

5

6

6

از طرف دیگر یکی از مهمترین مسائلی که در تعیین حداقل قیمت یک کاال نقش بسیار مهمی دارد ،بهای تمام شده تولید آن کاال می باشد .در
حال حاضر به دلیل رابطه تنگاتنگی که قیمت اوره و آمونیاک با قیمت گاز طبیعی دارد ،تغییرات عمده ای در بازار اوره و آمونیاک به وجود
آمده و انتظار می رود این تغییرات نوسانی همچنان ادامه یابد .به عیارت بهتر  ،طی ساله ای اخیر با افزایش قیمت گاز  ،که خوراک اولیه تولید
اوره و آمونیاک می باشد  ،کارخانجات تولید اوره و آمونیاک در کشورهای بزرگ صنعتی نظیر آمریکا  ،اورپا  ،استرالیا و حتی اتحاد جماهیر
شوروی سابق  ،از حاشیه سود کمتری برخوردار شده اند و این روند می تواند منجر به خ ارج شدن آنها از چرخه تولید گردد .این موضوع باعث
خواهد شد تا ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل برخورداری از منابع گاز ارزان  ،نقش با اهمیتی را در بازارهای اوره و آمونیاک ایفا
کنند .شکل زیر منحنی بهای تمام شده تولید اوره را در سال  2014میالدی در کشورهای مختلف نشان می دهد .نمدار نشان می دهد که در
مناطقی نظیر چین که برنامه ریزی گسترده ای برای تولید اوره دارند ،بهای تمام شده این محصول به مراتب بسیار باالتر از کشورهای
خاورمیانه و ایران است .همانطور که مشاهده می کنید منطقه خاورمیانه کمترین بهای تمام شده را در جهان داراست .این امر سبب می شود
که اوال حاشیه سود آن نسبت به دیگر مناطق باال باشد و ثانیاً در صورت کاهش قیمت اوره  ،این منطقه از مصونیت باالیی در رقابت با دیگر
کشورها برخوردار باشد به طوری که در صورت کاهش بیش از حد قیمت اوره برخی از مناطق همانند اروپای غربی و چین از صحنه رقابت
خارج می شوند ولی منطقه خاورمیانه فقط حاشیه سود آن پایین خواهد آمد.

نمودار  : 5بهای تمام شده اوره و آمونیاک برای مناطق مختلف دنیا
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در حالی که بیشتر پتروشیمی های جهان از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می کنند  80درصد از شرکت های چینی از زغال سنگ برای
تولید اوره و آمونیاک استفاده می کنند .نوسان قیمت زغال سنگ که یکی از گران ترین مواد اولیه تولید ست تاثیر بسیار مهمی در افزایش
هزینه و به دنبال آن قیمت اوره و آمونیاک جهانی دارد.
در نمودار پایانی این بخش هم قیمت های جهانی اوره را در سال های  2002تا  2017می بینیم.

نمودار شماره  : 6قیمت های اوره جهانی ( دریای سیاه )

وضعیت داخلی عرضه و تقاضا و بازار اوره :
هم اکنون اوره با ظرفیت نزدیک به  6میلیون و پانصد هزار تن در کشور تولید می شود .با توجه به اینکه میزان مصرف و نیاز فعلی کشور در
حال حاضر از  1.8تا  2.1میلیون تن با توجه به شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی می تواند متغیر برآورد شود مابقی اوره تولید شده باید
صادر شود .جدول زیر پتروشیمی های تولید کننده اوره و طرح های توسعه ای کشور را نشان می دهد.
شرکت

ظرفیت اسمی اوره ( تن )

وضعیت

پتروشیمی پردیس

3/225/000

در مدار تولید

پتروشیمی شیراز

1/552/000

در مدار تولید

پتروشیمی خراسان

495/000

در مدار تولید

پتروشیمی کرمانشاه

660/000

در مدار تولید

پتروشیمی رازی

594/000

در مدار تولید

پتروشیمی هنگام

1/075/000

بهره برداری در سال 96

اوره و آمونیاک هشتم

1/075/000

بهره برداری در سال 97

اوره و آمونیاک سیزدهم

1/075/000

بهره برداری در سال 96
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پتروشیمی زنجان

1/075/000

بهره برداری در سال 96

لردگان

1/075/000

بهره برداری در سال 96

پتروشیمی گلستان

1/075/000

بهره برداری در سال 96

پتروشیمی اردبیل

1/075/000

بهره برداری در سال 97

صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

1/075/000

بهره برداری در سال 96

جدول شماره  : 2پتروشیمی های تولید کننده اوره و طرح های آتی اوره ( منبع شرکت ملی پتروشیمی )
می بینیم که پتروشیمی پردیس بزرگترین تولید کننده اوره در کشورمان می باشد .مشاهده می شود که بعد از به بهره برداری رسیدن تمام
طرح ها ظرفیت تولید اوره کشور به بیش از  15میلیون تن در سال می رسد.
نگاهی دقیق تر به داخل شرکت :
به طور ساده نمودار تولید شرکت به شکل زیر ست

ورودی مجتمع گاز طبیعی ست که به دو مصرف سوخت و خوراک می رسد .گاز طبیعی شرکت از طریق پتروشیمی مبین تامین می شود.
سپس هیدروژن موجود در گاز با نیتروژن ترکیب شده و آمونیاک تولید می شود .سپس از ترکیب گاز آمونیاک و  CO2اوره تولید می شود.
برای تولید هر تن آمونیاک نیاز به  900متر مکعب گاز طبیعی می باشد ( نزدیک به  612میلیون متر مکعب برای هر فاز ) که براساس
فاکتورهای پتروشیمی مبین نزدیک به  75درصد گاز به عنوان خوراک و  25درصد هم به عنوان سوخت منظور می شود .یعنی به عبارتی برای
هر تن آمونیاک  675متر مکعب خوراک و  225مت ر مکعب هم سوخت منظور می شود .از هر یک تن آمونیاک به همراه دی اکسید کربن 1.58
تن اوره گرانول تولید می شود .عمده آمونیاک به عنوان خوراک واحد اوره مصرف می شود و اندکی هم به فروش می رسد.
عمده محصول تولیدی پردیس صادر می شود .شرکت برای سال مالی  95و  96پیش بینی تولید  2میلیون و پانصد و هشتاد هزار تن اوره
داشته که نزدیک به  23درصد آن یعنی  600هزار تن باید در داخل به فروش رود .قیمت گذاری فروش داخلی براساس قیمت های اعالمی
جهاد کشاورزی ست و براساس قانون پتروشیمی ها موطف اند ابتدا نیاز داخلی را برآورده و سپس اقدام به صادرات محصول کنند .اما قیمت
گذاری محصول صادراتی براساس  FOBو قیمت دالر آزاد ست .پس افزایش نرخ ارز بازار با فرض ثبات بقیه عوامل منجر به افزایش مبلغ فروش
شرکت می شود .نزدیک به  80درصد فروش صادراتی کشور در سال  95در آسیا بوده ست .عالوه بر این شرکت موفق به فروش در اروپا و
آفریقا و آمریکای التین هم شده ست.
نمودار زیر تغییرات حاشیه سود ناخالص شرکت را طی سال های  90تا پیش بینی  96نشان می دهد
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0.5163
0.4806

0.5500
0.5000

0.4540
0.4500
0.3777

0.4000
0.3500
0.3000

پیش بینی  96براساس
عملکرد  6ماهه

شش ماهه 96

94

95

حاشیه سود ناخالص

واضح ست که بعد از سال  92که نرخ خوراک براساس جهانی قیمت گذاری شد حاشیه سود ناخالص شرکت افت زیادی داشته ست.
نمودار زیر نشاندهنده وضعیت بهای تمام شده شرکت براساس اولین پیش بینی ست

مواد مستقیم

37%

دستمزد مستقیم
سربار

60%
3%

می بینیم که مواد مستقیم ( بیش از  50درصد مواد مستقیم گاز طبیعی ست ) سهم به سزایی در تشکیل بهای تمام شده دارد .واضح ست که
تغییرات نرخ خوراک برای شرکت بسیار مهم و حیاتی ست .گاز خوراک در مواد مستقیم و گاز سوخت هم در سربار ساخت دسته بندی می
شود .قیمت گذاری نرخ خوراک براساس میانگین سه هاب ( هنری آمریکا و یک هاب در کانادا و یک هاب در هلند ) و نرخ ارز مبادله ای
محاسبه می شود .می بینیم که هر چه گپ بین نرخ دالر آزاد و مبادله ای بیشتر شود برای شرکت سودآوری ایجاد می کند و از طرفی تک
نرخی شدن ارز برای شرکت بسیار گران تمام خواهد شد و سبب کاهش مجدد حاشیه سود ناخالص می شود.
شرکت در آخرین پیش بینی خود از سال مالی منتهی به شهریور  96برای نرخ ارز فروش  37500ریال در نظر گرفت .با فرض نرخ خوراک 9.5
سنت و نرخ سوخت  5.5سنت که به عبارتی  3250ریال برای گاز خوراک و  1815ریال برای گاز سوخت .همچنین شرکت نرخ اوره صادراتی
را  215دالر فرض کرد.
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پیش بینی سود و زیان شرکت :
برای پیش بینی سود و زیان شرکت فروض زیر را در نظر می گیریم :
.1

خط سوم تولید اوره از تاریخ  1خرداد به بهره برداری برسد

.2

برای شش ماهه باقیمانده فرض می کنیم نرخ دالر آزاد  37500ریال باشد و نرخ دالر مبادله ای  32500ریال

.3

نرخ دالر مبادله ای  32500ریال

.4

نرخ فروش اوره صادراتی  190دالر در تن

.5

نرخ فروش اوره داخلی  7500ریال در کیلو ( قیمت عرضه اولین هفته اوره در بورس کاال )

.6

نرخ گاز خوراک  10سنت و سوخت  5.5سنت
شش ماهه منتهی

پیش بینی  96براساس

به اسفند 95

عملکرد  6ماهه

تحلیلی 96

فروش

7،773،278

19،905،525

19،028،903

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

4،837،481

10،867،490

10،895،962

سود ( زیان ) ناخالص

2،935،797

9،038،035

8،132،941

هزینه های عمومی  ،اداری و تشکیالتی

402،812

915،369

915،369

خالص سایر درآمدها ( هزینه ها ) ی عملیاتی

140،747

299،249

299،249

سود ( زیان ) عملیاتی

2،392،238

7،823،417

6،918،323

هزینه های مالی اداری

637،493

1،200،011

1،200،011

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

55،464

110،928

110،928

خالص درآمد ( هزینه ) های متفرقه

31،478

62،956

62،956

سود ( زیان ) قبل از اقالم غیرمترقبه  ،اثرات انباشته تغییر در اصول

1،778،731

6،671،378

5،766،284

و روشهای حسابداری
اقالم غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

0

0

0

و مالیات
سود و زیان قبل از کسر مالیات

1،778،731

6،671،378

5،766،284

مالیات

0

16،560

16،560

سود ( زیان ) خالص پس از کسر مالیات

1،778،731

6،654،818

5،749،724

سود عملیاتی هر سهم

399

1،304

1،153

سود هر سهم قبل از کسر مالیات

296

1،112

961

سود هر سهم پس از کسر مالیات

296

1،109

958

سرمایه

6،000،000

6،000،000

6،000،000
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می بینیم که با قیمت های فعلی باید منتظر افت سودآوری شپدیس باشیم .عالوه بر این در صورت افت قیمت اوره خلیج فارس تا  180دالر در
هر تن سود هر سهم تا  88تومان هم کاهش خواهد یافت .در کنار این موارد  2مورد خوش بینانه هم در این بررسی وجود دارد .اول نرخ
خوراک که  10سنت بوده و دوم هم راه اندازی خط سوم از اول خرداد که با توجه به بد قولی های مکرر مدیریت پردیس باید به آن هم شک
داشت .به نظر با وجود تمام موارد و وارد مدار شدن طرح های ت وسعه متعدد اوره و آمونیاک و افزایش قیمت جهانی گاز طبیعی  ،ریسک سهم
کم نباشد.

سلب مسئولیت :مخاطبین محترم بر این امر واقف باشند که مطالب ارائه شده صرفأ منعکس کننده
اطالعات بازار بوده لذا تصمیم گیری و انجام هرگونه خرید یا فروش بر اساس اطالعات فوق بر عهده
خود اشخاص بوده و این کارگزاری هرگونه مسئولیتی نسبت به سود و زیان احتمالی کاربران را از
خود سلب می نماید.

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  193طبقه سوم
شماره تماس88544261-3 :
11

